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การจัดการความรูในหนวยราชการ

วิจารณ พานิช
สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)

www.kmi.or.th
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เปาหมาย
• เพื่อเปนองคกรเรียนรู
• ขาราชการเปนบุคคลเรียนรู   มี leadership
• ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร  
• มีการสรางและใชความรู ในการปฏิบัติงาน
• มีการเรียนรูรวมกัน  แลกเปลี่ยนเรียนรู
• เรียนรูจาก  ผูใชบริการ

สรางการเปลี่ยนแปลง  จากภายใน&ภายนอก

ขาราชการไดรบัการพัฒนา
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ความรูภายนอก

เลือกควา

แลกเปลี่ยนเรียนรู
ยกระดับความรู

คลังความรู
คน

ใช

จัดเก็บ จัดระบบ ปรับปรุง

กําหนด
เปาหมายของ

งาน

บรรลุเปาหมาย
ของงาน

วัด

ผังแสดงองคประกอบของการจัดการความรู

Tools/ICTคน
วัฒนธรรม



4/15

การจัดการความรูเปนทักษะ  ไมใช
ความรูเชิงทฤษฎี

ไมทํา ไมรู

ฟงการบรรยาย ทําไมเปน
คนระดับลางผานการฝก ทําได      อธิบายไมได
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จค. ที่แท

เปน จค. เพื่อ/ของ/โดย ผูปฏิบัติงานรวมกัน
demand-side KM  90%

supply-side KM  10%
ผูอํานวยความสะดวก
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ความรู 2 ยุค
ยุคที่ 1

• โดยนักวิชาการ
• เนนเหตุผล พิสูจนได  
เปนวิทยาศาสตร

• ค. เฉพาะสาขา
• เนน explicit K

ยุคที่ 2
• โดยผูปฏิบัติ
• เนนประสบการณตรง
เนนผลลัพธที่งาน คน

• ค. บูรณาการ
• เนน tacit K

เสริมกัน
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ความรู 2 ประเภท
ค. ในคน

Tacit K
อยูในสมองคน  เชื่อมโยงกับ

ประสบการณ ความเชื่อ 
คานิยม ไมสามารถถายทอด

ออกมาไดทั้งหมด               
context - specific 

ค. ในกระดาษ
Explicit/Codified K

อยูในตํารา เอกสาร   วารสาร 
คูมือ คําอธบิาย  วีซีดี  

คอมพิวเตอร     อนิเทอรเน็ต 
ฐานขอมูล. context - free

ตองรูจักใช ค. ทั้งสองประเภท อยางสมดุล ค. เปนทั้ง TK & EK
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Tacit

Tacit
ExternalizationSocialization

Internalization Combination

จค. โดยหมนุ “เกลียวความรู”

Explicit

Explicit
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เครื่องมอืชุด ธารปญญา ประกอบดวย
๑. ตารางแหงอิสรภาพ
๒. ธารปญญา
๓. บันไดแหงการแลกเปลี่ยน
๔. ขุมความรู
๕. พื้นที่ประเทืองปญญา

ธารปญญา
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เครือขายจัดการความรูภาคราชการ
• เครือขายจังหวัด   โรงเรียน   พัฒนานโยบาย 
สาธารณะ   ภายในจังหวัด

• กําหนดเปาหมายใหชัด “หวัปลา ตาปลา”
หา Gap

• Core Competence / ปจจัยสําคญั เพื่อบรรลุ
• ประเมินตนเอง
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เครือขายจัดการความรูภาคราชการ (2)
• ประเมินตนเอง
• ทํากิจกรรม Peer Assist / Benchmarking
• ทํากิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู ภายใน
• สราง ขุมความรู (Knowledge Assets) ไวใช
งาน

• พบกันปละครั้ง
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10 ประเด็น สําหรับตรวจสอบ
การจัดการความรูในองคกร

แลกเปลี่ยน ค.
& BPยกระดับ

Intellectual Asset

ปลกูฝงความ
รับผิดชอบตอ KS

ทบทวน&ใช ค. จาก
ประสบการณวัด value 

ของ ค. จังหวัด ... ฝง ค. ลงใน ผลิตภัณฑ
กระบวนการ, บริการทําฐานขอมูล

ค. ของลูกคา
ผลิตความรู

จัดทําผังเครือขาย
ผูเชี่ยวชาญ

สราง ค. สู
นวัตกรรม

Robert J Osterhoff, 25 Aug. 2004
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วงจรประยุกตการจัดการความรู

การเรียนรู วัดกิจกรรม จค. ยกยอง & รางวัล

กระบวนการ       
& เครื่องมือ สื่อสาร เปลี่ยนรปู &

พฤติกรรม
123

654

จังหวัด
บูรณาการ

สภาพที่อยากเปน

(เกี่ยวกับ จค.)

Robert J Osterhoff, 25 Aug. 2004
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สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)

สรางขีดความสามารถ

สรางกระแส

รวมกับ
ภาคี

• องคกร
• วิทยากร  ทีป่รกึษา
• CKO
• K Facilitator
• K Practitioner

www.kmi.or.th
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ภาคีของ สคส. ที่ดําเนินการ จค.
• ครบูาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์  อ. สตึก  บุรีรมัย  

www.shevalai.org
• มูลนิธิขาวขวัญ  คุณเดชา ศิริภัทร  สุพรรณบุรี
• เครือขาย จค. ใน รพ. ภาคเหนือตอนลาง   มน.

www.hkm.nu.ac.th
• คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  

www.si.mahidol.ac.th
อื่นๆ ดูใน

www.kmi.or.th
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